
• تتااج بعرة افطئ شغ الحام إلى طظ غمبطعا تمبغق تصغصغا وغصعدعا بخثق وإخقص ظتع تتصغص عثشعا المظحعد.
• تتااج إلى أجاس شضري طئظغ سطى سصغثة أعض الحام، أجاس غةإ أن ترتضج سطغه بعابئ البعرة بخقبئ، أق وعغ 

إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه وأحضاله.
• تتااج إلى الاترر طظ عغمظئ دول الشرب المساسمر وظفعذعا، وإصاطئ حرع اهللا؛ حرع اهللا الثي جغةسض طظ الثغظ 
غساظصعظه وغسغرون سطغه بتص صادة السالط طظ جثغث، غصفعن شغ وجه إطئراذعرغات عثا الجطان، تماطاً ضما وصش 

أجقشعط الختابئ الضرام رضعان اهللا سطغعط شغ وجه إطئراذعرغات ذلك الجطان.
• تتااج إلى رجال دولئ وتضام غماازون بالثراغئ والثئرة والصثرة سطى طعاجعئ أسثاء البعرة وطةابعئ طضرعط 

وإجراطعط ودعائعط، ودترعط سظ أعض الحام.
• تتااج فن غاحئه صادتعا بالختابئ الضرام أطبال أبغ بضر وسمر وسبمان وسطغ، وتمجة وخالث وأبغ سئغثة رضغ 

اهللا سظعط وأرضاعط.
• تتااج إلى صغادة جغاجغئ تسرف ضغش تسافغث طظ الضفاءات الاغ تجخر بعا افطئ لطصغام طساً بأسئاء سمطغئ الاشغغر.

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الثمغج، ٦ ربغع اآلخر 
جغح  "أسطظ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١٢/١٣م)  ١٤٤٠عـ، 
اقتاقل رجمغا سظ اغاغال طظفث سمطغئ برضان أحرف 
ظسالعة شةر الغعم شغ طثغط سسضر الةثغث حرق طثغظئ 
ظابطج. وبتسإ بغان لصعات اقتاقل شإن صعة خاخئ 
المظازل  أتث  شغ  ظسالعة  واغاغال  العخعل  اجاطاسئ 
الاغ ضان غاعاجث شغعا شغ طثغط سسضر الةثغث. وصالئ 
اقتاقل  صعات  "إن  طسا  لـ  شطسطغظغئ  ذئغئ  طخادر 
أذطصئ سحرات الططصات الظارغئ داخض إتثى الشرف وإن 
آبار الثطاء ضاظئ ضئغرة وطظسئ صعات اقتاقل ذعاصط 
العقل افتمر طظ العخعل إلى المضان وأخث الةبمان 
صئض  الحعغث  جبمان  بأخث  اقتاقل  جغح  صام  تغث 
الصعات  شإن  الحععد  وبتسإ  المضان.  طظ  اظستابه 
الثاخئ ضاظئ تتاخر المضان الثي غاعاجث شغه الحعغث 
أجطح  طظ  المظجل  إلى  الثخعل  واجاطاسئ  ظسالعة 

المظازل وتخفغاه بسث احائاك طسطح".
: بسث ططاردة ذعغطئ وطدظغئ اجامرت طثة 
أضبر طظ حعرغظ تمضظ ضغان غععد الشاخإ المةرم 
طظ اغاغال الحعغث أحرف ظسالعة رتمه اهللا - ظتسئه 
شغ  المظازل  أتث  شغ   - اهللا  سطى  ظجضغه  وق  ضثلك 
طثغظئ ظابطج، وضاظئ آلغات ضغان غععد السسضرغئ 
وظاصقت سطعجه صث داعمئ طثغظئ ظابطج واجائاتاعا 
طسااد  طططص  اخافاء  وجط  الماضغ  الثمغج  لغطئ 
وطاسمث طظ أجعجة السططئ الفطسطغظغئ، وطظ بط 
ظفثت صعات اقتاقل الشاخإ سمطغئ اغاغال الحعغث 
أحرف ظسالعة رتمه اهللا بثم بارد واظستئئ بسقم.

إّن عثه الةرغمئ الظضراء تبئئ طثى بصئ ضغان غععد 
وتضام  الفطسطغظغئ  السططئ  شسض  ردة  اظسثام  طظ 
المسطمغظ صاذئئ سطى جرائمه بتص أعض شطسطغظ، 
بتغث  غععد  ضغان  وخعار  ُجئظ  سطى  تآضث  أظعا  ضما 
أظعاع  بمثاطش  المثجةئ  الصعات  عثه  ضض  غتحث 
السططئ  أجعجة  طظ  بالسمقء  وغساسغظ  افجطتئ، 
وغغرعا لمعاجعئ شارس واتث ق غتمض جعى بظثصغئ 
شغ غثه وسصغثة اإلجقم شغ خثره، شضغش التال إذا 
ضّئر وزطةر جغح سرطرم غتمض السصغثة ذاتعا الاغ 
تمطعا الحعغث ظسالعة رتمه اهللا وتترك عثا الةغح 
خطش صائث خادق طثطص لمصاتطئ جغح غععد؟ إن 
الحئاب  بمقغغظ  بض  بآقف  زاخرة  أطئ  اإلجقم  أطئ 
بالروح  لطادتغئ  والمساسثغظ  الحةسان  الفرجان 
تئارك  اهللا  جئغض  شغ  والظفغج  وبالظفج  والمال 
وتسالى، ضغش ق وعغ أطئ طتمث ، وأتفاد ختاباه 
سمرو  بظ  والصسصاع  العلغث  بظ  خالث  أطبال  الضرام 
وجسث بظ طساذ رضعان اهللا سطغعط وسطى الختابئ 
أجمسغظ. ظسط إن إزالئ ضغان غععد وصطسه طظ جثوره 
عع أطر عغظ وطغسعر سطى عثه افطئ السزغمئ الاغ 
طا ضاظئ لاثل طظ أرذل خطص اهللا حثاذ اآلشاق لعق 
عثم دولاعا وتسطط تضام سمقء جئظاء سطى رصابعا 
غصثجعن الاظسغص افطظغ طع ضغان غععد وغعرولعن 

أذقء إلى الاطئغع طسه. 
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بصطط: افجااذ طتمث جسغث السئعد

غثسعضط  الاترغر  تجب  إن  المسطمعن:  أغعا 

الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  أجض  طظ  طسه  لطسمض 

اهللا  رضعان  وظعال  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 

وغتثرضط  واآلخرة،  الثظغا  شغ  وتسالى  جئتاظه 

الاغ  افظزمئ  طظ  لثثاسضط  ضثضط  غتاك  طما 

لط تسصط، بض الافَّئ سطى بعراتضط، واجسطععا 

بعرة تاى الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اتاةاجات شرظسا: بغظ شساد الرأجمالغئ وأقسغإ أطرغضا! ...٢

-  طفاوضات السعغث بعابئ الثول اقجاسمارغئ قجامرار 

   عغمظاعا سطى الغمظ ...٢

-  ضغان دول الئتر افتمر طحروع أطرغضغ لاضاض طحئعه ...٤

-  افردن إلى أغظ؟ الةجء افول ...٤
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ضطمئ السثد

الفرات  حرق  طسرضئ  سظ  الارضغئ  الاخرغتات  تاالئ 
طسرضئ  أن  الارضغ  الرئغج  به  خرح  طا  آخرعا  وضان 
حرق الفرات جائثأ بسث أغام، وجاءت عثه الاخرغتات 
الثاص  المئسعث  برئاجئ  أطرغضغ  وشٍث  زغارة  بسث 
تخرغتات  ربطئ  تغث  ترضغا  إلى  جغفري  جغمج 
الاغ  السمطغئ  عثه  سطى  جرغئ  بافاعمات  أردوغان 

تثفغ أطرغضا طعاشصاعا سطغعا وتسطظ الرشخ لعا.
وطما غثل سطى جثغئ عثه السمطغئ العصائع سطى افرض 
السعرغئ  التثود  سطى  الارضغ  لطةغح  تترضات  طظ 
الارضغئ صئالئ رأس السغظ حمال التسضئ وتض أبغخ 
حمال الرصئ وسغظ السرب حمال تطإ وضثلك اجاثساء 
طةمعسات طظ الفخائض والمصاتطغظ طظ ضاشئ المظاذص 

المتررة والةغح العذظغ لقظدمام لعثه المسرضئ.
السمطغئ  عثه  جثغئ  سطى  غثل  اآلخر  الةاظإ  وشغ 
اظستاب الصعات افطرغضغئ طظ ظصطئ الضازغئ شغ طثغظئ 
طعاصسعا  طظ  اظستابعا  وضثلك  طظئب  حرِق  الحغعخ 
شغ صرغئ الساحص برغش طثغظئ تض أبغخ إلى الصاسثة 
افطرغضغئ شغ طثغظئ سغظ سغسى برغش طتاشزئ الرصئ 
بالاجاطظ طع تتطغٍص طضبٍش لطغران اقجاطقع الارضغ 
شغ جماء طثغظئ رأس السغظ حمال التسضئ وضثلك 
اظستاب الصعات الفرظسغئ طظ بسخ الظصاط شغ طظئب 

وسغظ سغسى.
طاجاطظئ  الارضغئ  والاترضات  الاخرغتات  عثه  تأتغ 
إغران  وططغحغات  الظزام  تحثعا  الاغ  التحعد  طع 
طا  سطى  الظزام  طارجعا  الاغ  الثروصات  وضثلك 
طعصش  ضان  بغظما  السقح  طظجوسئ  المظطصئ  غسمى 
الداطظ الارضغ القطئاقة أطام طا تخض طظ صخش 
وتعةغر لطمظاذص المةاورة ضالرشئ وجرجظاز وصرغاغ 
الحرصغ  المسرة  رغش  طظاذص  وضاشئ  جقل  وأم  الاح 

ورغش إدلإ الةظعبغ.
ضض عثا غثل أن عظاك بظعدًا طظ اتفاق جعتحغ صث 
تان تظفغثعا وطظعا السماح لطروس والظزام بالاصثم 
القذصغئ  تطإ  أوتساراد  الثولغئ  افوتسارادات  تاى 
الروس  صئض  طظ  سطغعا  والسغطرة  دطحص  وتطإ 
سسضرغئ  سمطغئ  سطى  المعاشصئ  طصابض  شغ  والظزام 
ذئغسئ  إن  الفرات.  حرصغ  العذظغ  والةغح  لفتراك 
أعثاشعا  وتفدح  تضحش  وتعصغاعا  السمطغئ  عثه 
خخعخا تجاطظ سمطغئ إدلإ طع سمطغئ حرق الفرات، 
وتعةغر  تطإ  ضتخار  سثة  طرات  تثث  عثا  وطبض 
أعطعا طظعا طصابض درع الفرات وحرق السضئ وتعةغر 
واآلن  الجغاعن  غخظ  طصابض  تمص  وحمال  الشعذئ 

إدلإ طصابض حرِق الفرات.
طظ  حرغتٍئ  أضئر  جتإ  إلى  غعثف  الاجاطظ  عثا  إن 
طصاتطغ الفخائض شغ إدلإ وطا تعلعا لمسرضئ حرق 
الظزام  تةاه  إدلإ  جئعئ  إضساف  بعثف  الفرات 
إلى  تعلعا  وطا  إدلإ  سظ  الثشاع  غخمط  طظ  ودشع 
الظزام  وصعات  الروجغئ  السسضرغئ  اآللئ  أطام  طترصئ 
وططغحغات إغران خخعخا أن طظ جغئصى لطثشاع سظ 
عثه المظطصئ أضبرغاعط طظ المةاعثغظ المثطخغظ 
افطرغضغئ  والمحارغع  السغاجغ  لطتض  الراشدغظ 
والاثطص  سطغعط  الصداء  عثف  غتصص  طما  الارضغئ 

طظعط تسإ المططعب أطرغضغاً ودولغاً وترضغاً.
المآاطرات  جطسطئ  شغ  التطصئ  عثه  طظ  العثف  إن 
التالئ  سطى  الصداء  عع  الحام  شغ  البعرة  سطى 
تظصاد  أن  طظ  اإلجقم  أسثاء  غثحى  الاغ  الةعادغئ 
لصطإ  تصعدعا  صث  وواسغئ  طثطخئ  جغاجغئ  لصعة 
المسادقت الثولغئ شغ الحام وإجصاط الظزام وإصاطئ 

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اغتيال الشهيد أشرف نعالوة 
وصمة عار على جبين السلطة 

وحكام المسلمين

طا وراء تخسغث أوضراظغا 
واجافجازعا لروجغا

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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السآال: صال الرئغج افوضراظغ بغعتر بعروحغظضع: (إن روجغا حظئ تربا سثواظغئ سطى بقده تغظ أوصش 
ترس تثودعا جفظا تربغئ أوضراظغئ شغ طدغص ضغرتح الثي غربط الئتر افجعد بئتر آزوف)، جاء ذلك شغ 
تثغبه لصظاة "شعضج ظغعز" افطرغضغئ طحغرًا إلى ذلك التادث، وأضاف: ("السغث بعتغظ، عثا سثوان وترب 
ولغج طجتئ أو تادبئ أو أزطئ"... جئعتظغك سربغ ٢٠١٨/١٢/١٢م). وضاظئ روجغا صث أسطظئ أن خفر السعاتض 
طدغص  صرب  الروجغئ  المغاه  اظاعضئ  أظعا  طثسغئ   ٢٠١٨/١١/٢٥ أوضراظغئ  تربغئ  جفظ  بقث  اتاةج  الروجغ 
ضغرتح بغظ الئترغظ افجعد وآزوف حرصغ حئه ججغرة الصرم وسطى إبرعا ذالئئ أطرغضا باحثغث السصعبات 
سطى روجغا بغظما رشدئ أوروبا ذلك. وطا زال الاعتر صائما بغظ افذراف. شمظ غصش وراء عثا التثث؟ ولماذا 

تعترت افوضاع طظ جثغث عظاك؟

الةعاب: جظساسرض افتثاث الاغ جرت وتةري عظاك 
تعل عثا المعضعع لغائغظ الةعاب بإذن اهللا:

١- لصث اتفصئ روجغا وأطرغضا وأوروبا شغ حئاط سام ٢٠١٤ 
سطى بصاء رئغج أوضراظغا السابص شغضاعر غاظضعشغاح 
شغ التضط وعع طعاٍل لروجغا. لضظ طا إن تخض اقتفاق 
تاى اظثلسئ أتثاث حشإ وتتعلئ إلى أسمال طسطتئ 
اضطر طسعا غاظضعشغاح طظ العرب إلى روجغا، وصث 
تئغظ أن الشرب ضان طظ وراء تطك افتثاث... شأدرضئ 
روجغا أن الشرب صث خثسعا وخسرت أوضراظغا، شصاطئ 
وأسطظئ ضط حئه ججغرة الصرم إلغعا، وترضئ أتئاسعا 
شغ دوظئاس حرق أوضراظغا شأسطظعا اجاصقل طظاذصعط 
باجط جمععرغاغ دوظغاسك ولعغاظسك. وسطى إبر ذلك 
روجغا،  سطى  سصعبات  ووضسئ  وأوروبا  أطرغضا  صاطئ 

وأخرجاعا طظ صمئ الثول السئع.
أوروبا  شرشدئ  أوضراظغا  تسطغح  إلى  أطرغضا  دسئ   -٢
ذلك، فظعا تثرك أن عثا الاسطغح جغعجث تعترًا طع 
روجغا وسظث تسثغظه جغظسضج سطى أوروبا... شصاطئ 
شرظسا وألماظغا باقتخال طع روجغا لظجع شاغض الاعتر 
غعم  طغظسك  اتفاق  تعصغع  شاط  جغاجغ  تض  وإلغةاد 
أحرظا  وصث  أطرغضا.  دون  البقث  الثول  بغظ   ٢٠١٥/٢/٦
تغث   ٢٠١٥/٢/٢١ باارغت  جآال  جعاب  شغ  ذلك  إلى 
عثا  غآدي  أن  وألماظغا"  "شرظسا  أوروبا  (خحغئ  صطظا 

الاطعر الساخظ شغ طعاصش أطرغضا إلى تخاسث افسمال 
السسضرغئ الروجغئ تةاه أوضراظغا، وطظ بط ُتترج أوروبا 
إن لط تصش شغ جاظإ أوضراظغا طا غظاب سظه ترب أو حئه 
ترب شغ أوروبا شغ العصئ الثي ق تآبر عثه الترب 
شغ أن تشغر أوروبا  ططتاً  شغ أطرغضا، شضان ذلك جئئاً 
شاصرر  أوضراظغا،  شغ  فطرغضا  المعاِشصئ  جغاجاعا  طظ 
اقتخال بالرئغج الروجغ إلغةاد تض جغاجغ، وصطع 
وروجغا،  أوروبا  بغظ  جاخظ  تخسغث  أي  أطام  الطرغص 
وعثا طا ضان، شصث بتث زسماء أوروبا "شرظسا وألماظغا" 
عثا افطر واتفصعا شغ ٢٠١٥/٢/٦ دون أطرغضا بط ذعئئ 
طغرضض إلى واحظطظ شغ ٢٠١٥/٢/٨ لاسطط أوباطا بعثا 
فول  أوروبا  أن  واضتاً  وضان  لاساأذظه...  ق  افطر 
طرة طظث طثة ذعغطئ ُتتضط أطرًا صئض أن تأخث الدعء 
افخدر طظ أطرغضا، شصث تط الاعاشص سطى ورصئ السمض 
بعتغظ  شقدغمغر  البقبئ  الجسماء  صئض  طظ  وإصرارعا 
أوقظث  شرظسعا  الفرظسغ  والرئغج  طغرضض  وأظةغق 
الفرصاء  دسعة  جعى  غئص  ولط  ٢٠١٥/٠٢/٠٦م،  الةمسئ 
افوضراظغغظ "الرئغج والمامردغظ" لطاعصغع سطغعا، بط 

ذعئئ طغرضض إلى واحظطظ إلسقم أوباطا!")
٣- عثا الاخرف لط غسةإ أطرغضا، وإن أسطظئ شغما بسث 
تأغغثعا لقتفاق ظاعرغا، ولضظ لغج طظ أجض تطئغصه 
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لط غسث بإطضان برغطاظغا الاغ ظض ظفعذعا طافردًا شغ 
طظ الجطظ أن تزض طافردة شغ السغطرة  الغمظ ردتاً 
سطغه ضما ضاظئ طظ صئض؛ شصث عئطئ طضاظاعا طظ الظاتغئ 
الثولغئ وارتفسئ وتغرة طقتصئ أطرغضا لظفعذعا وتتةغط 
طا  اظاجاع  طتاولئ  طظ  بالصعة  وطظسعط  سمقئعا  دور 
أخثه التعبغعن طظ ظفعذعا، وسةج سمقؤعا سظ التسط 
إحراك  سطى  وإخرارعا  أطرغضا  سظةعغئ  أطام  السسضري 

التعبغغظ شغ تضط الغمظ لئسط ظفعذعا شغه.
الرابع  ساطعا  اظاعاء  سطى  حارشئ  الاغ  الترب  إن 
والثطار  الثراب  وجئئئ  والظسض  الترث  أعطضئ  والاغ 
والضعارث وافطراض وافزطات المساثاطئ والماقتصئ، 
الماخارسئ  اقجاسمارغئ  الثول  سظث  صظاسئ  أوجثت  صث 
الطرشغظ  فتث  الخراع  تسط  أن  وبرغطاظغا)  (أطرغضا 
حئه طساتغض، وإن إذالئ أطث الترب لغج شغ طخطتئ 
أدرضئ  شئرغطاظغا  وسمقئعط؛  الماخارساغظ  الثولاغظ 
سثم صثرتعا سطى الافرد طظ جثغث وأن أطرغضا لظ تسمح 
تسمح  ولظ  التعبغغظ  طظ  التثغثة  باظاجاع  لقطارات 
لعادي بالاصثم سئر جئعئ ظعط خعب خظساء قظاجاسعا 
طظعط. ضما أدرضئ أطرغضا تةط التعبغغظ التصغصغ وأظعط 
صعتعط  وأن  ذعغقً  الترب  اجامرت  إذا  غخمثوا  لظ 
تاآضض غعطاً بسث غعم. لثلك تط تعاشص أطرغضا وبرغطاظغا 
وأجئروا سمقءعط سطى إغصاف الترب شغ التثغثة والسغر 
بثأت  وصث  الغمظ...  شغ  الترب  إلظعاء  المفاوضات  شغ 

المفاوضات بئتث ططش الظعاتغ اإلظساظغئ ضالمساصطغظ 
رواتإ  ودشع  المساسثات  وإغخال  اقصاخادي  والعضع 
المعظفغظ والترب شغ التثغثة وتخار طثغظئ تسج وشاح 
ططار خظساء، وعثا ضطه طظ أجض الادطغض السغاجغ بأن 
المفاوضات عغ طظ أجض أعض الغمظ لاثفغش طساظاتعط 
وتض طحاضطعط ووصش ظجغش دطاء أبظائعط، وعثا دجض 
وضثب وخثاع شالثول اقجاسمارغئ ق تسرف اإلظساظغئ وق 
غعجث ذلك شغ صاطعجعا، بض تسرف طخالتعا وتسسى 
بضض طا أوتغئ طظ صعة لاتصغص ذلك ولع ضان سطى تساب 
وخظاسئ  بقدعط  وخراب  الغمظ  أعض  طظ  اآلقف  دطاء 
طساظاتعط...  تسئإ  الاغ  وافطراض  وافزطات  الضعارث 
وتسطح  الترب  تحسض  الاغ  عغ  اقجاسمارغئ  شالثول 
بط  افعثاف  تاتصص  تاى  الترب  قجامرار  الطرشغظ 
تثفش ذلك بالمساسثات وتازاعر بالترص الحثغث سطى 
المثظغغظ وتثرف دطعع الاماجغح سطغعط وسظثطا غخئح 
اجامرار الترب شغ غغر خالتعا تسسى شعرًا إلى إغصاشعا 
طسطظئ أن التض الثي غثرج الغمظ طظ أزطاتعا وطحاضطعا 

الاغ خظساعا سطى سغظ بخغرة عع التض السغاجغ!
المسارك  شغ  سمقئعا  تصثم  أدرضئ  لما  برغطاظغا  إن 
المثاطفئ وخاخئ طسرضئ التثغثة جارسئ بالمعاشصئ سطى 
المفاوضات فن ظخغئعا شغعا جغضعن أضئر شعغ تمطك 
تخاغظ تخئ اإلطارات وتخئ عادي، وصث رتئئ أطرغضا 
بالمفاوضات وأسطظئ تأغغثعا لثلك، وعغ وإن ضاظئ لعا 
أن  تثرك  أظعا  إق  التعبغغظ  تخئ  وعغ  واتثة  تخئ 
تخئ عادي لغسئ خالخئ لقظةطغج وتثعط شسظ ذرغص 
سمغطعط طتمث بظ جطمان جغضعن لعط ظخغإ شغعا ق 

غصض سظ ظخغإ اإلظةطغج إن لط غضظ أضبر طظعط، وعثا 
طا جسض أطرغضا تآغث المفاوضات بحثة وتسطغ الدعء 
افخدر لطتعبغغظ لصئعلعا وأن التض شغ الغمظ عع تض 

جغاجغ ولغج سسضرغا.
افغام  شغ  تمئ  الاغ  المفاوضات  جعقت  خقل  وطظ 
الماضغئ تئغظ أن المافاوضغظ ق غمطضعن صرارعط وإظما 
طافصان  شالطرشان  أجغادعط،  أواطر  لاظفغث  أدوات  عط 
سطى إحراف افطط الماتثة سطى طغظاء التثغثة وجائر 
المطارات، والثول اقجاسمارغئ عغ الماتضمئ شغ عغؤئ 
المافاوضغظ  أن  ضما  أطرغضا،  وخاخئ  الماتثة  افطط 
جعصاعا  الاغ  السطماظغئ  بصعاظغظ  التضط  سطى  طافصعن 
تتئ  اإلجقم  وطتاربئ  الغمظ  شغ  اقجاسمارغئ  الثول 
سعدة  وطظع  (اإلرعاب)  طتاربئ  المفدعتئ  ضثباعط 
الثقشئ الراحثة الاغ تدع الحرغسئ اإلجقطغئ طعضع 

الاطئغص  والاظفغث.
إن المفاوضات الاغ غئثو أظعا تسغر شغ ذرغصعا إلى 
خالح  شغ  بض  الغمظ  أعض  خالح  شغ  تضعن  لظ  الظةاح 
تأبغث  إلى  تسسى  الاغ  الماخارسئ  اقجاسمارغئ  الثول 
جغطرتعا سطى الغمظ طظ خقل طآجساتعا اقجاسمارغئ 
(الاعائط البقبئ) خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ وطظزمئ 
ضرب  عع  المآجسات  عثه  وسمض  السالمغئ،  الاةارة 
ورشع  المخروشات  وتثفغخ  الحسعب  وإشصار  السمقت 
الثسط افجاجغ سظ السطع الدرورغئ وتةمغث المرتئات 

ورشع  الدرائإ  وشرض  العظائش  وتصطغص  وافجعر 
التعاجج الةمرضغئ طظ أجض إدخال تةارة الثول الضئرى 
قجامرار  الثغعن  وجثولئ  المتطغئ  الخظاسات  لدرب 
وصعع الثول الظاطغئ شغ طخغثتعا وتسطغض سةطئ الظمع 
طعظفغ  ضئار  أتث  وعع  جقن  بغغر  غصعل  اقصاخادي. 
الئظك الثولغ شغ ضااب اجاصالاه (ضظئ آطض شغ الماضغ 
أن الئظك الثولغ جغساعط شغ إظماء طسآولغئ طحارضئ 
تةاه طساصئض الحسعب افصض تزا شغ السالط ولضظه لط 
غضظ ضثلك. الفصر غجداد... الةعع غصاض بالاأضغث أضبر طظ 
التروب... والتطعل المصارتئ طظ الئظك الثولغ طظ أجض 

الاظمغئ عغ الثواء المسمعم...).
شعثه المآجسات عغ عغؤات جغاجغئ اجاسمارغئ عثشعا 
إشصار الحسعب وتةعغسعا. وإن تسطغص أعض الغمظ آطالعط 
سطى طفاوضات السعغث لعع خطر ضئغر وحر طساطغر، 
شعض غرجى طظ الحعك السظإ، وعض جغأتغ طظ افسثاء 
َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى  ْ َ َعنَك ا خغر واهللا غصعل: ﴿َولَن تَْر
َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى ابِّ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت  َح
 ٍّ ِ ِي َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابِّ ِمن َو َّ ْهوَاءُهم َنْعَد ا

َ
أ

َوالَ نَِصرٍي﴾ [الئصرة: ١٢٠]؟!
إن المثرج لطغمظ وجائر بقد المسطمغظ إظما عع بالسمض 
الةاد لاتضغط حرع اهللا شغ ضض طظاتغ التغاة ولظ غضعن 
ذلك إق بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
الاغ تصطع غث الضاشر المساسمر طظ الاثخض شغ حآون 
المسطمغظ وتطئص اإلجقم شغ الثاخض شاتض به جمغع 
طحاضض المسطمغظ وتجغض ضض طساظاتعط وتتمطه رجالئ 

 ظعر وعثى لطسالط

وساطئ  حغؤا،  غمطك  ق  طظ  وعظاك  المطغارات  غمطك 
الظاس تسغح بالضاد. شعجث طةامع شاجث غغر طتخظ 
غسعض اخاراصه والطسإ شغه، وغمضظ لطصعى الثارجغئ أن 
تآبر شغه وتترضه. وعثا طا تثث سام ١٩٦٨، سظثطا 
صاطئ شرظسا دغشعل باتثي أطرغضا، شاجاطاسئ أطرغضا 
والطقب  الساططئ  الطئصئ  تترك  أن  طسغظئ  بعجائض 
دغشعل.  اجاصالئ  إلى  الظعاغئ  شغ  أدت  اتاةاجات  شغ 
شعظاك الحرضات الفرظسغئ الضئرى الاغ لعا ارتئاذات 
المةامع  تظزغمات  وعظاك  افطرغضغئ،  الحرضات  طع 
المثظغ طظ ظصابات وجمسغات والاغ غمضظ الاأبغر سطغعا 
وجععلئ اتخال الصعى افجظئغئ بعا وخاخئ افطرغضغئ. 
باأبغر  الرئاجئ  اظاثابات  شغ  شاز  سام ١٩٨١  وطغاران 
الحرضات الضئرى المرتئطئ بالحرضات افطرغضغئ. شاتئع 
جغاجئ طساغرة فطرغضا شغ ضبغر طظ الصداغا. وسظثطا 
جغاجئ  تةمع  جغاجئ  جغائع  إظه  صغض  طاضرون  جاء 
دغشعل وطغاران، أي جغاجئ دغشعلغئ تسمض سطى إبراز 
دور شرظسا السالمغ بصغادتعا فوروبا، طع الاصارب طع 
أطرغضا ضما شسض طغاران تاى تسمح لفرظسا بأن تطسإ 

دورا دولغا غسجز طظ طضاظاعا الثولغئ.
تاول طاضرون اتئاع عثه السغاجئ، ولضظ سظثطا أراد 
صام  اإلغراظغ  الظعوي  اقتفاق  طظ  اقظستاب  تراطإ 
طاضرون شغ ظغسان الماضغ بجغارة أطرغضا ولصاء تراطإ 
طتاوق بظغه سظ ذلك. شرأى إخرار تراطإ شثاب شأله. 
طخالح  لدرب  اقتفاق  طظ  اظستابه  تراطإ  وأسطظ 
أوروبا، بض ذطإ تراطإ طظ طاضرون أبظاء الجغارة الثروج 
طظ اقتتاد افوروبغ طصابض دسط أطرغضغ لفرظسا ضما 
ذضر طسآولعن أوروبغعن. وبسثعا أسطظ تراطإ الترب 
المحاتظات  وبثأت  افوروبــغ،  اقتتاد  سطى  الاةارغئ 
والمحاجرات بغظ الطرشغظ شغ صمئ السئع بضظثا غعم 
غعطغ  بروضسض  شغ  الظاتع  صمئ  وشغ   ،٢٠١٨/٦/١٠
غتخض  لظ  أظه  طاضرون  شاأضث  و٢٠١٨/٧/١٢.   ١١
سطى حغء طظ أطرغضا. شساد إلى الاصّعي بأوروبا وتسجغج 
الاساون طع ألماظغا لمعاجعئ أطرغضا. وأسطظ طسعا وطع 

برغطاظغا المتاشزئ سطى اقتفاق الظعوي اإلغراظغ.
خقل  تغث  أطرغضا،  غاتثى  الفرظسغ  الرئغج  شزعر 
لصائه طع تراطإ غعم ٢٠١٨/١١/٩ دسا إلى تأجغج 
جغح أوروبغ. شحاط تراطإ غدئا شضاإ شغ تعغار: 
بأوروبا  خاص  جغح  بظاء  اصارح  الفرظسغ  "الرئغج 
وروجغا،  والخغظ  الماتثة  العقغات  طظ  لتماغاعا 
تشرغثات  خمج  شغ  وعاجمه  جــثا".  طسغء  وعــثا 
غثسع  وضأظه  الساصطئ  طــاضــرون  بحسئغئ  طــثّضــرا 
غعم  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة  وصاطئ  إلجصاذه. 
٢٠١٨/١١/١٣ تثسط طاضرون بالثسعة إلى تأجغج 
أطرغضا  تسمض  ولعثا  أوروبغغظ،  أطظ  وطةطج  جغح 
سطى ضرب الاترك افوروبغ بجغادة الاعتر شغ أوضراظغا 

وشغ داخض أوروبا لائصى طعغمظئ سطغعا.
شغ  غتثث  لما  وطترضا  طاحماا  تراطإ  تثخض  ولعثا 
شرظسا شضاإ شغ تعغار غعم ٢٠١٨/١٢/٨: "غعم تجغظ 
ولغطئ تجغظئ لطشاغئ شغ بارغج، ربما تان العصئ إلظعاء 
اتفاصغئ بارغج السثغفئ والمضطفئ لطشاغئ وإسادة افطعال 
إلى الظاس سطى حضض خفخ الدرائإ، اتفاق بارغج ق 
غسغر سطى ظتع جغث بالظسئئ لئارغج. طزاعرات وأسمال 
خارجغئ  وزغر  شطالئه  شرظسا...".  أظتاء  ضض  شغ  حشإ 

شرظسا بسثم تثخطه شغ السغاجئ الثاخطغئ الفرظسغئ.
دواشع  طظ  تثطع  ق  الفرظسغئ  شاقتاةاجات  وعضثا 
جغاجغئ داخطغئ وخارجغئ وخاخئ طظ أطرغضا الاغ لعا 
وصث  وطغاران،  دغشعل  أغام  شرظسا  شغ  ظاجتئ  تةارب 
تثخض رئغسعا تراطإ طئاحرة شطط غساطع أن غثفغ 
اقتتاد  ضض  غثطثض  أن  وغرغث  سادته،  عغ  ضما  شسطاه 
ظاغةئ  عغ  وضثلك  أسطظ.  ضما  وغسصطه  ــغ  افوروب
ذئغسغئ لفساد الظزام الرأجمالغ الثي غضاعي الظاس 
اإلجقطغ،  المئثأ  بسغادة  إق  لطسالط  تض  شق  بظاره. 
شظزاطه اقصاخادي غتصص تعزغع البروات وغآطظ التغاة 
واإلظساظغئ  وافخقصغئ  الروتغئ  الصغط  بظحر  الضرغمئ 
وق غعمض الصغمئ المادغئ، وعثا ق غاتصص إق بإصاطئ 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
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طع  الثاطج  لفجئعع  شرظسا  شغ  اقتاةاجات  اظثلسئ 
 ٢٠١٨/١٢/١٠ غعم  خطابه  شغ  طاضرون  رئغسعا  أن 
أسطظ تصثغط بسخ المساسثات فختاب افجعر، طظعا 
رشع التث افدظى لفجعر ١٠٠ غعرو، وأسطظئ تضعطاه 
ضاظئ  الاغ  المتروصات  سطى  الدرائإ  زغــادة  إلشاء 
حرارة اظطقق عثه اقتاةاجات، وأخثت طظتى السظش 
البقباء  غعم  ذقبغئ  اتاةاجات  وتئساعا  والاثرغإ. 
الرئغج  وصام  الاسطغط.  ظزام  شغ  بإخقتات  تطالإ 
وعثا  سطغه.  والاترغخ  بماضرون  غاحّمئ  افطرغضغ 
غساثسغ  ضما  افطرغضغ  الثور  شغ  الافضغر  غساثسغ 
الظزام  بسئإ  السالط  غسط  الــثي  الةعر  شغ  الافضغر 

الرأجمالغ.
لشدئعط  "تفعمه"  لحسئه  أضث  خطابه  شغ  طاضرون 
وطتظاعط! طثضرا بجغظ السابثغظ شغ تعظج وتسظغ 
"الافعط"  لفزئ  اجاسمق  الطثغظ  طخر  شغ  طئارك 
لشدإ حسئغعما سطغعما وطتظاعما شسصطا! ولعثا صال 
طاضرون: "إظظا شغ طرتطئ تارغثغئ بالظسئئ لئقدظا"، شعع 

طاثعف سطى طخغره.
وشغ عثا افجئعع ظعرت ططالإ جغاجغئ بتائ وترضئ 
إلجصاط  جغاجغا  لاظزغط المتاةغظ  "شرظسا الشاضئئ" 
أن  ظرغث  المساواة،  "ظرغث  صالعا:  طتاةعن  طاضرون. 
ظسغح، ق أن ظتغا بالضاد"؛ شفغ شرظسا وجائر أوروبا 
الظاس غسغحعن بالضاد أي بدغص وضظك، شغتّخطعن 
افجاجغات والدرورغات بضض خسعبئ. عثا عع الاسئغر 
غسغحعن  الظاس  أوروبـــا،  شغ  العضع  سظ  التصغصغ 
بالضاد رغط المساسثات الثادسئ، طع أظعا تصاطع طظ 
طساحاتعط لطدمان (اقجاماسغ) ولطاأطغظ الختغ سثا 
الدرائإ المرعصئ، شق غئصى لفجغر طظ أجره إق الصطغض، 
تتخغطعا  أراد  شإذا  الضمالغات،  تتخغض  غساطغع  شق 
غسثد  سمره  ذــعال  شغئصى  بالربا  اقجاثاظئ  شسطغه 
افدظى  التث  غسمى  أجرا  شغاصاضى  الربعغئ.  الثغعن 
لفجعر، أي غتسإ أجره صرحا صرحا بما غطجطه طظ أدظى 
شائخ،  طسه  غئصى  ق  بتغث  وافجاجغات  الدرورغات 
شغسضظعن  طساضظ،  غمطضعن  ق  الظاس  أغطإ  ولعثا 
افغظغاء  بغظما  السصارات،  لحرضات  بإغةار  طساضظ  شغ 
المامبطعن بأختاب الحرضات والئظعك غساأبرون بأضبر 
بروات الئقد، ولعثا تسمث المازاعرون تتطغط ظعاشث 
سطى  جثطعط  سظ  تسئغرا  الاأطغظ  وحرضات  الئظعك 
الفرظسغعن  وخش  ولعثا  بالبروة.  غساأبرون  الثغظ 
لتسابعط  غسمض  تغث  افغظغاء،  برئغج  رئغسعط 
لاادثط برواتعط. وعثا التاخض شغ ضض السالط الشربغ 
بسئإ الظزام الرأجمالغ الثي آطظعا به، وجاد السالط 
تغث خار عثا الظزام طسغطرا بسث اظعغار اقحاراضغئ 

والحغعسغئ وشغ ظض غغاب اإلجقم سظ التضط.
 ٢٠١٨/١٢/١١ غعم  بفرظسا  جالجبعرغ  عةعم  وجاء 
خطابه  طاضرون  إلصاء  طظ  غعم  بسث  ضتاغا  وجصعط 
وتعسثوه  ضاشغئ  غغر  إخقتاته  أن  المتاةغظ  وإسقن 
بالازاعر. شأسطظئ الثولئ رشع طساعى الاأعإ افطظغ، 
وذطئئ طظعط أق غثرجعا إلى الحعارع اتاراطا لطدتاغا 
بالفرار  قذ  أظه  طّثسغئ  المعاجط  قساثاءات  وتتسئا 
التضعطئ،  دور  تعل  الحئعات  شتاطئ  طخاب!  وعع 
طما اسائره المتاةعن تآطرا لؤق غعاخطعا اتاةاجاتعط. 
اإلسقن  إلى  غعطغظ  بسث  التضعطئ  اضطرت  شسظثعا 
غغر  أظه  طع  إجقطغا  وتثرغةه  المعاجط  طصاض  سظ 
وطسروف  سثغثة  جعابص  وخاتإ  باإلجقم  ططاجم 
المسطمغظ  سطى  جرغمئ  ضض  غسّطصعن  شأخئتعا  لثغعا! 
لاحعغه خعرة اإلجقم وإلرعاب الماثطرغظ طظ ظطط 
تحمض  صعاظغظ  غسّظعن  وبثأوا  الرأجمالغ،  ظزاطعط 
الةمغع لغتاشزعا سطغه بثرغسئ طتاربئ (اإلرعاب)، ضما 
غعم  جثغثة  صعاظغظ  جظ  سظ  افوروبغ  اقتتاد  أسطظ 

.٢٠١٨/١٢/١٤
وطظ ظاتغئ باظغئ شإن الرأجمالغئ أتئ بالترغات الساطئ 
الاغ جسطئ شرظسا طةامسا طفاعتا وطظتق اظاحرت شغه 
السصغمئ،  وافشضار  المظترشئ  الاعجعات  وضض  الرذغطئ 
وجادته افظاظغئ وتإ المطثات واتئاع الحععات وجمع 
طظ  شعظاك  الظاس،  بغظ  جتغصئ  ععة  شعجثت  المال، 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

طفاوضات السعغث بعابئ الثول اقجاسمارغئ 
قجامرار عغمظاعا سطى الغمظ
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تظاول الصسط الظسائغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ طا غسمى بمعرجان 
أغام صرذاج شغ تعظج والثي تخرف شغه الثولئ المطغارات إلحاسئ الفاتحئ والرذغطئ، وعثم الصغط الرشغسئ، 
وضرب المساصثات؛ سعضا سظ إتغاء بصاشئ افطئ اإلجقطغئ والاسرغش برجاقتعا طظ شصعاء وطعظثجغظ وأذئاء 
وسطماء. وأضثت افجااذة تظان الثمغري الظاذصئ الرجمغئ لطصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ تعظج: أظه بثل أن غضعن المةال لمسرشئ تارغت عثا الئطث وطا صام به الرجال ضمعجى بظ ظخغر 
طظ  وجثاء  بثسط  افطئ  عثه  تةرغث  تعظج  تضام  السطماظغئ  دساة  غتاول  زغاد،  بظ  وذارق  ظاشع  بظ  وسصئئ 
الصسط  شغ  إظظا  وحثدت:  الصثرة.  السطماظغئ  ظةاجئ  إلى  وتتعغطه  وذعارة  سفئ  عع  طا  بضض  والمج  أسثائعا 
الظسائغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج ظئرأ إلى اهللا طما غصع خقل طا غسمعظه أسماق شظغئ 
طظ تسرٍّ وضرب صغط وطساداة لقجقم، وظئرأ إلى اهللا أضبر طظ جضعت السططئ سما وصع طظ سمض شغه طظ ضسر 
ضض صغعد التغاء. وخاط الئغان بالصعل: إن طبض عثا الاثرغإ الثي غاط تتئ حسار طعرجان "صرذاج"، غعثف 
لبصاشاه  غاظضر  جغض  إلظحاء  طتاولئ  وعغ  اإلجقطغئ،  البصاشئ  طتض  الفةعر  وبصاشئ  اقظتقل  بصاشئ  إتقل  إلى 
أعض  طظ  بالمثطخغظ  وظعغإ  سعراته،  غضحش  شاأ  طا  الثي  الظزام  عثا  زغش  فعطظا  ظئغظ  وإظظا  اإلجقطغئ، 

تعظج بأن غسمطعا سطى ضحفه بض وعثطه وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج رجعل اهللا  سطى أظصاضه.

مهرجان أيام قرطاج ينشر الفاحشة 
تحت سمع النظام التونسي وبصره
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تامئ: طا وراء تخسغث أوضراظغا واجافجازعا لروجغا

أهل الشام يصرون على أن 
خيانة  سوتشي 

والمشارك فيه متاجر 
وأعراضهم بدمائهم 

وإظما طظ أجض تفرغشه طظ طتاعاه والسمض سطى إتئاذه. 
عثا  أبر  (لصث  ظفسه:  السآال  جعاب  شغ  ذضرظا  وصث 
المعصش طظ شرظسا وألماظغا، أّبر ضبغرًا شغ أوباطا وإدارته، 
وصث تسئإ عثا شغ تثوث طحادات ضقطغئ شغ طآتمر 
صمئ طغعظت بغظ ضغري وطغرضض وبثاخئ تعل تخرغتات 
أطرغضا باجوغث أوضراظغا بالسقح شغ العصئ الثي ترشخ 
سطى  أطرغضا  شإن  الماعصع،  (أطا  وأضفظا:  ذلك).  أوروبا 
افرجح جاعجث طحاضض سثة تتعل دون تظفغثه، شإن لعا 
أتئاساً شغ أوضراظغا، وطع أن رئغج الةمععرغئ بعرغحظضع 
صرغإ طظ أوروبا إق أن ظخغئاً لعا شغه... وسطغه شغمضظعا 
تعتغر افوضاع بأتث بقبئ أطعر أو بضطعا: تجوغث أوضراظغا 
شغ  إلدخالعا  طسعا  طئاتبات  أو  الماطعر...  بالسقح 
الظاتع... أو تترغك بسخ رجالعا شغ أوضراظغا. وطظ بط 
ُتفحض اقتفاق، فن ضض واتثة طظ عثه البقبئ تسافج 
روجغا وتآبر شغ افتثاث، وتآدي إلشحالعا...) اظاعى 
طا ذضرظاه... وعثا طا غتخض، شاسمض أطرغضا سطى إشحال 

اقتفاق وتعتغر افوضاع...
اتاةجت  سظثطا  افخغرة  افتثاث  جاءت  عظا  وطظ   -٤
روجغا بقث جفظ تربغئ أوضراظغئ طع بتارتعا... وغزعر 
سطى  تةرؤ  وق  روجغا...  شغعا  اجافجت  أوضراظغا  أن 
وضالئ  ذضرت  شصث  أطرغضا،  طظ  أخدر  بدعء  إق  ذلك 
تاس الروجغئ غعم ٢٠١٨/١١/٢٥ أن (بقث جفظ تربغئ 
غغر  بحضض  الروجغئ  اإلصطغمغئ  المغاه  دخطئ  أوضراظغئ 
صاظعظغ وضاظئ تصعم بمظاورات خطغرة). وسطى إبر ذلك 
ذالئئ أوضراظغا الشرب بأن غاثخض. شصث خرح الرئغج 
افوضراظغ بغارو بعرحغظضع لختغفئ بغطث افلماظغئ غعم 
تطفائظا،  أصرب  طظ  واتثة  (ألماظغا  صائق:   ٢٠١٨/١١/٢٩
وظأطض بأن تضعن عظاك دول شغ الظاتع جاعجة إلرجال 
جفظ إلى بتر آزوف لمساسثة أوضراظغا وضمان افطظ 
عظاك... إن بعتغظ ق غرغث حغؤا جعى اتاقل بتر آزوف. 
الطشئ العتغثة الاغ غفعمعا عغ وتثة السالط الشربغ. 
سطى ألماظغا أغدا أن تاساءل طاذا جغفسض بعتغظ بسث 
السغاجئ  عثه  صئعل  غمضظظا  ق  ظعصفه...  لط  إذا  ذلك 
حرق  بط  الصرم  ججغرة  حئه  أوق  لروجغا.  السثواظغئ 
أوضراظغا واآلن غرغث بعتغظ بتر آزوف. بعتغظ غرغث سعدة 
اإلطئراذعرغئ الروجغئ الصثغمئ: الصرم، الثوظئاس، غرغث 
الئقد بأضمطعا). وأضاف: (لصث أظصثت طغرضض بطثظا سام 
٢٠١٥ طظ خقل المفاوضات الاغ صاطئ بعا شغ طغظسك. 
ولثلك ظأطض أن ظتخض سطى التماغئ طرة أخرى باتالش 
اآلخرغظ طسظا). ولضظ ألماظغا رشدئ السمض السسضري. 
شصث خرتئ المساحارة افلماظغئ طغرضض صائطئ: (ق غعجث 
 (٢٠١٨/١١/٢٩ أ  ب  د  المعاجعات...  لعثه  سسضري  تض 
أن  وذطئئ  طاجظا"  "غضعن  أن  بعرحغظضع  طظ  وذطئئ 
تئصى "افوضاع عادئئ... وأن ظدع التصائص سطى الطاولئ 
وظرى طاذا غتثث..." وتسعثت بمظاصحئ افطر طع بعتغظ 
روجغا.  سطى  السصعبات  زغادة  ورشدئ  افرجظاغظ.  شغ 
وصال وزغر خارجغئ ألماظغا عاغضع طاس بسث اجاماسه طع 
ظزغره افوضراظغ باشطع ضطغمضغظ شغ إغطالغا شغ طآتمر 
("إن   ٢٠١٨/١٢/٦ غعم  افوروبغ  اقتتاد  خارجغئ  وزراء 
افوروبغ  اقتتاد  طظ  سصعبات  شرض  تاعصع  ق  برلغظ 
سطى روجغا بسئإ خراسعا طع أوضراظغا طا داطئ جععد 
الراعظ  العصئ  "شغ  وأضاف  طسامرة"  الاخسغث  وصش 
سصعبات  سظ  التثغث  الثطأ  طظ  جغضعن  أظه  أساصث 
جثغثة فن الةععد تئثل لطتث طظ الاعتر. لظ غضعن 
عظاك اصاراح طظ الةاظإ افلماظغ لسصعبات جثغثة... ق 
أتعصع تعاشصا شغ اآلراء داخض اقتتاد افوروبغ لفرض 
سصعبات جثغثة"... روغارز ٢٠١٨/١٢/٧) شألماظغا وغغرعا 
العضع  خطعرة  طثى  تثرك  أوروبا  دول  طظ  الضبغر 
وضرره سطى أوروبا، شطعثا ق ترغث افسمال السسضرغئ 
وق ترغث تحثغث السصعبات، فن ذلك جقح ذو تثغظ 

بالظسئئ لروجغا وأوروبا.
الاعتغر  طع  أظه  شغه  ظاعر  افطرغضغ  المعصش  إن   -٥
وتحثغث السصعبات. شصث ألشى تراطإ لصاءه طع ظزغره 
الروجغ بعتغظ سطى عاطح اجاماسات صمئ السحرغظ 
شغ افرجظاغظ غعم ٢٠١٨/١١/٣٠ بسئإ سثم رضا إدارته 
ح  خرَّ شصث  افوضراظغئ،  لطسفظ  اتاةاز  طظ  جرى  سما 

العزراء  رئغج  طع  جمسه  لصاء  صئض  لطختفغغظ  تراطإ 
بعغظج  افرجظاغظغئ  الساخمئ  شغ  آبغ  حغظجو  الغاباظغ 
آغرس Buenos Aires تسطغصاً سطى اتاةاز روجغا لطسفظ 
افوضراظغئ (ق غسةئظا طا تثث ولسظا راضغظ سظه وق أتث 
راض سظه... آر تغ أون قغظ ٢٠١٨/١١/٣٠ - ظعشساغ). 
صث  شعلضر  ضعرت  فوضراظغا  افطرغضغ  المئسعث  وضان 
تسسى  الروجغئ  (الصغادة  صائق:   ٢٠١٨/١١/٢٧ غعم  خرح 
لفرض السغطرة افتادغئ سطى تطك المعاظأ بما شغعا 
طارغعبعل دون أن غضعن فتث إطضاظغئ العخعل إلغعا... 
وإن طتاولئ روجغا السغطرة بتث ذاتعا تبغر صطصا ضئغرا، 
 ٢٠٠٣ سام  باتفاصغئ  روجغا  الاجام  وجعب  سطى  وحثد 
الثاخئ بالمقتئ شغ بتر آزوف... إظه ق غساصث أن روجغا 
جاصثم سطى عةعم بري جثغث سطى افراضغ افوضراظغئ 
ولع تثث طبض ذلك فبار اجاشرابا ضئغرا سظثه... خفتئ 
أوضراظغا السربغئ ٢٠١٨/١١/٢٨). وعثا اقتفاق المحار إلغه 
داخطغئ  ضمغاه  ضغرتح  وطدغص  آزوف  بتر  أن  غآضث 
أطرغضا"  "ععلعس  إذاسئ  وذضرت  وأوضراظغا.  لروجغا 
غعم ٢٠١٨/١٢/٦ أن (المئسعث افطرغضغ الثاص ضعرت 
افجئعسغظ  خقل  أوضراظغا  إلى  بجغارة  جغصعم  شعلضر 
الصادطغظ وذالإ روجغا باإلشراج سظ الئتارة افوضراظغغظ 
المتاةجغظ لثغعا وأضث أن روجغا غةإ أن تسعد لطاساون 
طع أوضراظغا شغ طظطصئ طدغص ضغرتح وبتر آزوف سطى 
أجاس اقتفاصغئ البظائغئ الثاخئ بثلك والمعصسئ سام 
٢٠٠٣) وضما عع واضح طظ الاخرغح شأطرغضا ق تاترك 
الماثخص  شمئسعبعا  طساسةطئ،  غغر  شعغ  بسرسئ، 
بأوضراظغا غسطظ أظه جغجور أوضراظغا بسث أجئعسغظ! طما 
غسظغ أظه غغر طعاط بالتض، وإظما إبصاء العضع طاعترًا، 
شالشاغئ عغ الاعتغر واجامرار الاعتر ولغج تض المحضطئ!

أوضراظغا  باجوغث  تصعم  أطرغضا  أن  بالثضر  والةثغر   -٦
خرح  شصث  جغحعا  باثرغإ  وتصعم  والسااد  بالسقح 
لمعصع  شعلضر  ضعرت  فوضراظغا  افطرغضغ  المئسعث 
(إن   ٢٠١٨/١١/٢٩ غعم  الرجمغ  افلماظغ  شغطه  دوغاحه 
صطاع  شغ  ذئغسغ  تساون  غربطعما  وواحظطظ  ضغغش 
الثشاع... وإن بقده تساسث أوضراظغا تظزغمغا وشغ إخقح 
الصعات المسطتئ بعثف تمضغظ الثولئ افوضراظغئ طظ 
اطاقك الصثرات الثشاسغئ التثغبئ الصعغئ). شعظا غسارف 
المسآول افطرغضغ بأن بقده تسطح أوضراظغا. وذضرت 
أن  غعم ٢٠١٨/٦/٩  جابص  باارغت  الغعم)  روجغا  (خفتئ 
("أطرغضا أرجطئ ٤ ذائرات إلى ططار طثغظئ لفعف غربغ 
أوضراظغا لاجوغث صاذشاتعا اقجاراتغةغئ بالعصعد. وذلك 
شغ إذار الاساون طع حرضاء افذطسغ لدمان أطظ حرق 
أوروبا تسإ واحظطظ، ووخض طع الطائرات ١٥٠ أطرغضغا 
طظ أشراد افذصط وخغاظئ الطائرات. وظصطئ سظ المضاإ 
الختفغ لطصعات الةعغئ افطرغضغئ شغ أوروبا وأشرغصغا 
تخرغته بأن "الشاغئ طظ عثه الثطعة تتصغص المجغث 
طظ أطظ العقغات الماتثة شغ حرق أوروبا والمجغث طظ 
الاساون السسضري بغظ أسداء الظاتع وحرضائه". وأضاشئ 
الخفتئ الروجغئ "أن الاساون بغظ أطرغضا وأوضراظغا شغ 
افوضراظغئ  التضعطئ  سطى  اقظصقب  طظث  ططرد  ازدغاد 
شغ سام ٢٠١٤. وبثأت أوضراظغا تاسطط طثرسات أطرغضغئ 
وبظادق  وتةعغجات  ورادارات  ذغار  دون  طظ  وذائرات 
صظص بصغطئ وطظزعطات طدادة لطثبابات وصث احارط 
افطرغضغعن سثم اجاثثاطعا شغ دوظئاس"). شزاعر طظ 
ذلك أن أطرغضا تسمض سطى تعتغر افوضاع باسطغح أوضراظغا 
إلى  افخغرة  شادطر  روجغا،  اجافجاز  سطى  وتحةغسعا 
الرد وعثا طا ترغثه أطرغضا تاى تئصى افوضاع طاعترة، 
وطظ بط تترك صدغئ الصرم وأوضراظغا وشص طخالتعا... 
ر بما صطظاه شغ جعاب جآال ٢٠١٤/٣/٢٢ بسثطا أسطظئ  وظثضِّ
روجغا شغ ٢٠١٤/٣/١٨ ضط ججغرة الصرم الاغ ضاظئ ججءا 
طظ أوضراظغا صطظا: (... شإن أوضراظغا جائصى صظئطئ صابطئ 
لقظفةار شغ العصئ الثي تاشغر شغه الزروف الثولغئ أو 
اإلصطغمغئ لخالح روجغا أو الشرب، وسظثعا جغتاول ضض 
ذرف الظزر إلى أوضراظغا ضطعا وطتاولئ اقجاتعاذ سطغعا 
وشص الزروف الثولغئ تغظثاك... شأوضراظغا عغ خاخرة 

روجغا، وشغ العصئ ظفسه بعابئ أوروبا...).
قجافجاز  خفغ  بحضض  أوضراظغا  تثشع  أطرغضا  إن   -٧

روجغا، وذلك بةسطعا تاترك لاسارجع تصعا شغ الصرم 
تتئ  العاصع  الحرصغ  صسمعا  سطى  جططاعا  وبسط 
آزوف  بتر  شغ  تصعصعا  سظ  ولاثاشع  الروجغ،  الظفعذ 
طعط  اجاراتغةغ  طدغص  وعع  ضغرتح  طدغص  وشغ 
جثا لطئطثغظ، شق غعجث طمر غغره لطسئعر طظ بتر آزوف 
شغ الحمال إلى الئتر افجعد شغ الةظعب... إظعا تصعم 
باسطغتعا، وذلك طظاصخ قتفاق طغظسك. وعضثا تسمض 
الروجغ،  افوروبغ  اقتفاق  عثا  إجصاط  سطى  أطرغضا 
وضثلك سطى زغادة الاعتر... بغظما تسمض أوروبا سطى ظجع 
أن  ظرى  ولثلك  ضثعا،  طعجه  ذلك  فن  الاعتر،  شاغض 
أوروبا تسمض سطى الافاعط طع روجغا شغ العصئ الثي 
تسمض شغه لطاترر طظ العغمظئ افطرغضغئ سطغعا، شااجاغث 
الثسعات افوروبغئ لئظاء جغح أوروبغ طساصض غتمغعا 
ذلك  سطى  أطرغضا  وغدإ  أطرغضا...  وطظ  روجغا  طظ 
ظاعر ضما تخض شغ اجاماع الرئغج الفرظسغ طاضرون 
طع ظزغره افطرغضغ تراطإ شغ بارغج غعم ٢٠١٨/١١/٩، 
وضثلك إسقن الترب الاةارغئ وضاظئ تساعثف أوروبا، 
ودسعة أطرغضا لافضغك اقتتاد افوروبغ سطظا، والمحادة 
والاظاشر بغظ افوروبغغظ وافطرغضان شغ اجاماسات الظاتع 
الماضغئ،  والسظئ  السظئ  عثه  السئع  صمئ  واجاماسات 
وطتاوقت تتثي افوروبغغظ فطرغضا شغ بسخ الصداغا 
وطظعا أوضراظغا... ضض ذلك غثسع أطرغضا فن تصعم باعتغر 

افوضاع سطى تثود أوروبا شغ أوضراظغا طع روجغا.
٨- إن روجغا شغ وضع ترج، بض عغ شغ طأزق بالظسئئ 
إن  طخغرغئ،  طسألئ  لعا  بالظسئئ  عغ  الاغ  فوضراظغا 
وساخماعا  الشرب  أطام  طضحعشئ  شساخئح  شصثتعا 
طعجضع تخئح طعثدة، وبثاخئ بسث أن شصثت أوروبا 
لطثشاع  لعا  اقجاراتغةغ  السمص  ضاظئ  الاغ  الحرصغئ 
طرات  أطرغضا  وخاخئ  الشرب  خثسعا  لصث  ظفسعا.  سظ 
بصئعلعا بسصعط جثار برلغظ وتسطغط ألماظغا الحرصغئ 
فلماظغا الشربغئ وتثطغعا سظ بعلظثا وصئعلعا باجاصقلعا 
غثثسعا  عع  وعا  الحرصغئ...  أوروبا  دول  واجاصقل 
طرة أخرى شغ أوضراظغا، شئسث أن اتفص طسعا سام ٢٠١٤ 
سطى بصاء سمغطعا غاظضعشغاح ترك الشرب افوضراظغغظ 
لغصعطعا بإجصاذه. بط الثثغسئ شغ جعرغا! شصث خثسئ 
أطرغضا روجغا بأن دشساعا لطصاال دوظعا ولتسابعا شغ 
جعرغا، شاععمئ روجغا أن أطرغضا جاسضئ سطغعا شغ 
ضمعا لطصرم وشغ جغطرتعا سطى حرق أوضراظغا دون 
عثه  سطى  جغطرتعا  شغ  أطرغضغ  اساراف  أي  تأخث  أن 
المظاذص! ولع لط تضظ روجغا غئغئ لما تثخطئ شغ جعرغا 
ولاَرَضْئ أطرغضا تاعرط شغ الترب وتئصى سالصئ شغعا ضما 

عغ تالعا شغ أششاظساان...
٩- والثقخئ:

أ- إن طآحرات افتثاث تثل سطى أن أطرغضا لغسئ بسغثة 
سظ ضعظعا الثاشع طظ وراء تترغك السفظ افوضراظغئ ظتع 
بتر آزوف دون الاظسغص طع روجغا... وأن أطرغضا تعثف 
طظ ذلك إلى تعتغر افجعاء قجاشقلعا لثثطئ طخالتعا 
تةاه الضغاظات البقبئ: روجغا وأوروبا وأضراظغا... شأطرغضا 
تئصى  لضغ  المحضطئ  تض  ولغج  افجعاء"  "تعتغر  ترغث 

صائمئ شغسامر الاعتر...!
الثول  تطك  شغه  تاتضط  داطئ  طا  السالط  عثا  إن  ب- 
لطمآاطرات  طسرتا  جغئصى  شإظه  السطماظغئ  الرأجمالغئ 
بحاى  الزطط  واظاحار  العتحغئ  والةرائط  الثئغبئ 
تطك  شغ  طساتضمئ  "اقجاسمار"  شمفاعغط  خظعشه... 

الثول ق تفارصعا تغث تطئ...
ج- إن طئثأ اإلجقم السزغط عع وتثه الثي غظصث السالط 
طظ حرور تطك الثول وطئادئعا العضسغئ، فن اإلجقم 
طظجل طظ خالص اإلظسان، والثالص عع وتثه الثي غسطط 
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو اللَِّطيُف 

َ
طا عع خغر لمثطعصاته ﴿أ

َبرُِي﴾.
ْ
اخل

 عثا عع التص الثي غصغط السثل وغظحر الثغر ﴿َفَماَذا َنْعَد 
َالُل﴾. َقِّ إِالَّ الضَّ احلْ

ْمَع وَُهَو  لىَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرى لَِمْن اَكَن  َ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

 ﴾َشِهيٌد
السابع طظ ربغعٍ اآلخر ١٤٤٠ه

٢٠١٨/١٢/١٤م

المسرضئ  شإن  الفرات)  (حرق  اآلخر  الةاظإ  سطى  أطا 
جاضعن طسرتغئ ضشط سطى افضراد لائرر لصغادتعط 
ذات  طظاذصعط  إلى  السربغئ  المظاذص  طظ  اقظستاب 
افغطئغئ الضردغئ شغ الجاوغئ الحمالغئ الحرصغئ لسعرغا، 
طظ  لقظستاب  لعط  طئررًا  جغضعن  الدشط  وعثا 
أظعط  خخعخا  حضطغئ  طسرضئ  بسث  السربغئ  المظاذص 
صثطعا ضبغرا طظ الصاطى شغ اتاقل عثه المظاذص طظ 
وطصاتطععط  لعط  الحسئغئ  والصاسثة  الثولئ،  تظزغط 
سمض  طظ  بث  ق  شضان  المظاذص  عثه  ترك  غرشدعن 
سسضري غصظسعط بعثا اقظستاب سطى غرار طا تخض 

شغ سفرغظ.
عثه عغ الصراءة الثصغصئ لطاخرغتات والاترضات الاغ 

تاضحش تئاساً تعل إدلإ وحرق الفرات.
أطا طا غخرح به الئسخ طظ أن اتفاق جعتحغ جغخمث 
إلى جظئ أخرى وأن إدلإ عغ طظطصئ آطظئ شعثا ضقم 
لطاثثغر والاثثغض والائرغر لمظ أراد أن غارك الثشاع 

سظ إدلإ وطا تعلعا وغثعإ إلى حرق الفرات.
طظ  إدلإ  سطى  عةعم  عظاك  غضعن  أن  الماعصع  إن 
إلى  غخض  صث  المظاذص  بسخ  لصدط  طتاور  سثة 
افوتسارادات الثولغئ تجاطظاً طع بثء طسرضئ حرق الفرات 
والاغ أذطص سطغعا الرئغج الارضغ طسرضئ (ق غالإ إق 
اهللا) إلغراء بسخ الةماسات الةعادغئ اقظثراط شغعا 
جئعئ  إضساف  شغ  غجغث  طما  الاسمغئ  بعثه  اظثثاسا 
السغاجغ  الفت  بعثا  العصعع  طظ  ظتثر  لثلك  إدلإ، 
الارضغ  بالداطظ  والعبعق  الثغاظغ  جعتحغ  قتفاق 
الثي غاعط المةاعثغظ بأظعط عط طظ لط غظفث اتفاق 
وغساثي  اقتفاق  عثا  غثرق  طظ  عط  وأظعط  جعتحغ 
سطى الظزام، طما غئرر له جتإ ظصاط المراصئئ بعثه 
والظزام  لطروس  جائشئ  لصمئ  المظطصئ  وغارك  التةئ 

وططغحغات إغران بسث أن وضع الظاس بصاعط به.
لثلك ق بث طظ الاةغغح اإلسقطغ لطثشاع سظ المظطصئ 
والاترغخ الةعادي لتحث الصعة والسمض سطى تتعغض 
الثشاع سظ المظطصئ إلى عةعم ق غاعصش سظث تث طظ 
تثود اقتفاصغات والمآاطرات الثولغئ بض غسامر إلى 
أن غترر المظاذص وغسمض سطى إجصاط الظزام خخعخا 
أعض  طظ  الضئغر  السثد  المةاعثغظ  طظ  إدلإ  شغ  أن 
دطحص والشعذئ وتمص وتماة ودرسا شدق سظ أعض 

المظطصئ وأعض جعرغا طظ ضض المتاشزات.
تفاخغطعا  سطى  طافص  شعغ  الفرات  حرق  طسرضئ  أطا 
الاغ ق بث أن غثعإ شغعا بسخ الصاطى إلتمام عثه 
أن  افضراد  تأطر  أن  أطرغضا  تساطغع  الاغ  المسرتغئ 
غاراجسعا إلى طظاذصعط وأن غسطمعا المظاذص السربغئ 
ترغثعا  الاغ  المسرضئ  عثه  اشاسال  دون  أعطعا  إلى 
أطرغضا طئررًا صعغاً لستإ المصاتطغظ طظ إدلإ لقجافراد 
بعا وإحشال المصاتطغظ واإلسقم والرأي السام سظعا وطا 
جغتخض فعطعا ضما تخض فعض تطإ وحرق السضئ 
وأعض الشعذئ وغغرعا طظ المظاذص شغ طسرتغات درع 
الفرات وغخظ الجغاعن واآلن حرق الفرات، ضما جااثث 
أطرغضا طسرضئ حرق الفرات ضاغطاً سطى افضراد لاحضغض 
صعة جثغثة طظ السحائر تضعن طرتئطئ بأطرغضا بحضض 
رشدئ  السربغئ  والسحائر  الصئائض  أن  خخعخا  طئاحر 
طظ  أطرغضا  شةسطئ  أطرغضا  طع  الاساطض  الئثاغئ  شغ 
تساطض افضراد طسعا وتسطغطعط سطى المظطصئ السربغئ 
درجا إلرغاطعط سطى اجاساغئ الاساطض طسعا واقظصغاد 
وتصسغط  اقصاااقت  لسئئ  عغ  عثه  فطرغضا.  المئاحر 
أجاس  سطى  طضعظاتعا  بغظ  الظجاسات  وخطص  المظطصئ 
ذائفغ أو سرصغ أو طثعئغ، وعا عغ أطرغضا طظث طثة 
بثأت تثس الفاظ بغظ السرب وافضراد، وصاض الحغت 
غسغ  شعض  ذلك،  سطى  ظمعذج  الععغثي  شغخض  بحغر 
سطى  شغسمطعا  والمضائث  المآاطرات  عثه  الحام  أعض 
إشحالعا بثل العصعع شغ شثاخعا واقظصغاد لخاظسغعا 
لعط وغصغمعا الثقشئ سطى  وغاثثوا اإلجقم طحروساً 
طظعاج الظئعة دولئ سج لعط واهللا وتثه ظاخرعط؟ عع 

 المساسان وسطغه الاضقن

تامئ ضطمئ السثد: تثاسغات جعتحغ...

أخثرت بطئ طظ ذوي حعثاء طثغظئ افتارب شغ رغش تطإ 
الشربغ بغاظا غسربعن شغه سظ رشدعط الضاطض لضض العثن 
والمآتمرات طع الظزام السعري المةرم وآخرعا طآتمر 
جعتحغ الثغاظغ الثي جغئغع دطاء حعثائعط شطثات 
أضئادعط، وأضث الئغان أن ضض طظ غصئض بعثا المآتمر عع 
تاجر لطثطاء غئغع عثه الادتغات سطى ذاولئ المفاوضات، 
وشاح  حاجسئ  طظاذص  طظ  البصغض  لطسقح  جتإ  طظ 
الطرق الثولغئ لطظزام الثي جاظسحه اصاخادغا وتتاخرظا 
جشراشغا وسسضرغا، وخاط الئغان طآضثا سطى بعابئ البعرة 
المئارضئ طظ إجصاط لطظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه وإصاطئ 

تضط اإلجقم سطى أظصاض عثا الظزام الماعاوي.

ظحر طعصع (الحرق افوجط، الةمسئ، ٧ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٢/١٤م) الثئر الاالغ: "صال وزغر الثارجغئ السسعدي 
سادل الةئغر، الغعم (الةمسئ)، إن ولغ السعث افطغر طتمث بظ جطمان، بثل «جععدًا حثخغئ ضئغرة» إلظةاح 
المفاوضات بغظ الحرسغئ الغمظغئ والتعبغغظ شغ جاعضععلط. وأضاف الةئغر طشردًا سطى تعغار، إن «تطئغص اتفاق 
جاعضععلط جغمبض خطعة طعمئ شغ العخعل إلى تض جغاجغ غدمظ اجاسادة الثولئ وأطظ واجاصرار وجقطئ 
ووتثة افراضغ الغمظغئ». وأضث وزغر الثارجغئ السسعدي أن «الممطضئ بصغادة خادم الترطغظ الحرغفغظ المطك 
جطمان وولغ السعث افطغر طتمث بظ جطمان، جسئ لطعخعل إلى التض السغاجغ المساظث سطى المرجسغات البقث 

وسطى رأجعا صرار طةطج افطظ ٢٢١٦»."
"تضعطئ  برغطاظغا  سمقء  الغمظ  شغ  شغه  غاخارع  الثي  العصئ  شغ  جاءت  المفاوضات  عثه  إن   :
التثغثة  وتمبض  الغمظ،  خغرات  طظ  الضئرى  التخئ  تصاجط  سطى  "التعبغعن"  أطرغضا  وسمقء  عادي" 
افضئر  الظخغإ  خاتإ  غسائر  سطغعا  غسغطر  الثي  الطرف  إن  تغث  الصئان،  بغدئ  المسادلئ  عثه  شغ 
عثه  ضض  ضاظئ  لماذا  ظسأل،  أن  ولظا  المسرضئ.  أرض  شغ  اقجاراتغةغئ  والسغطرة  المالغئ  المعارد  شغ 
فسثائعط؟!  بقدعط  تسطغط  ظعاغاعا  ضاظئ  طا  إذا  الغمظ  أعض  تتّمطعا  الاغ  الاضالغش  عثه  وضض  الترب 
ولخالح طظ ضاظئ افدوات المتطغئ شغ الغمظ غصااطعن شغما بغظعط، وغصاطعن أعض الغمظ إذا طا ضاظئ 
الصدغئ تتض شغ دعالغج جغاجئ افطط الماتثة؟ وعض شسق ضان ق بث لعثه الترب أن تضعن بغظ أبظاء 
وبحضض  واضتا  خار  وغغرعا  افجؤطئ  عثه  إجابات  أن  حك  ق  المساسمرغظ؟  لمخالح  خثطئ  المسطمغظ 

ضئغر تاى لساطئ الظاس وخخعخا شغ الغمظ.

اتفاق فرقاء اليمن في السويد خدمة للمستعمرين وتضييع لدماء المسلمين
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افردن إىل أغظ؟
الةجء افول

طظ  افردن  شغ  غتثث  طا  شعط  ظساطغع  تاى 
اتاعاًء  الظزام  وطعصش  المطالإ،  وجصش  تترضات 
طسرشئ  طظ  لظا  بث  ق  ضان  وشاضا،  والافاشا  وتترغضا 
وذئغسئ  الظحأة،  طظث  افردن  شغ  افزطئ  تصغصئ 
الخراع الثولغ سطغه طظث خمسغظات الصرن الماضغ، 
وطظ  افطئ،  سطى  ضسفه  أو  وظععره  الخراع  وحثة 
بط السعدة لبعرة ٨٩ وأجئابعا وضغفغئ تساطض الظزام 
السربغ  الربغع  شغ  والتراضات  إلغه،  آلئ  وطا  طسعا 
وسعدة ظععر الخراع الثولغ سطى افردن، وظععره 
بثقف طا جئصه، وتثود صثرة الظزام سطى الاساطض 
طع افتثاث الةارغئ ظاغةئ افزطات الصائمئ وطا غراد 
طظ  بث  ق  ضان  لثا  افردن،  سطى  الخراع  شغ  طظعا 
دراجئ تفخغطئ تاى غثرك الظاس شغ افردن تصغصئ 

طا غثور وطآقت الخراع وافتثاث.
إن افردن غربغه وحرصغه (شطسطغظ وحرق افردن) 
صث اتاطه اإلظةطغج؛ تغظ اظاخروا سطى دولئ الثقشئ 
ساطًا  بقبغظ  وتضمعه  افولى،  السالمغئ  الترب  شغ 
المظثوب  عع  ضطه  له  واتث  بتاضط  طئاحرًا  تضمًا 
ضغاظًا  أصاطعا  بط  افردن،  وحرق  لفطسطغظ  الساطغ 
طمطضئ  طظه  بصغ  طا  وجسطعا  شطسطغظ،  شغ  لغععد 
تتئ جططاظعط، بط تتئ ظفعذعط، شضان افردن وق 
زال صاسثة لطظفعذ اإلظةطغجي طظث أغام اقتاقل وتاى 
أطرغضا  بغظ  جغاجغ  خراع  تثث  أظه  ختغح  اآلن، 
الماضغ  الصرن  طظ  الثمسغظات  شارة  شغ  وبرغطاظغا 
خقل  طظ  افردن  أخث  أطرغضا  خقله  طظ  تاولئ 
غمضث  لط  لضظه  افردن  شغ  المالضئ  السائطئ  اخاراق 
أطرغضا  تامضظ  لط  ضبغرة  وأجئاب  لزروف  ذعغًق 
ضما  سطغه  والسغطرة  افردن  إلى  الظفعذ  طظ  خقلعا 
تثث شغ طخر وغغرعا طظ الثول السربغئ، لثا بصغ 
افردن تتئ جغطرة اإلظةطغج بسئإ ذئغسئ الارضغئئ 
الةغعغراشغئ والسصث شغ المةامع افردظغ، طظ خقل 
لطظفعذ  السغاجغ  والعجط  السضان  ترضغئئ  ذئغسئ 
السراق  شغ  بالخراع  أطرغضا  واظحشال  اإلظةطغجي 
الاربئ  افردن  شغ  أطرغضا  تةث  لط  ولثلك  وجعرغا، 
شغ  غتخض  شطط  جعرغا،  شغ  وجثتعا  الاغ  الثخئئ 
افردن أي سمض جغاجغ غزعر شغه الخراع الثولغ، 
الطعط إق المزاعرات الاغ تخطئ ضث تطش بشثاد، 
جظئ  تسغظ  المطك  طظ  المفاسطئ  اقظصقب  وطتاولئ 
سئث  سمقء  بسخ  بعا  لغطرد  اشاسطعا  الاغ  ١٩٥٧م، 
الظاخر طظ الئقد. وطظ عظا ق غسائر افردن أظه صث 
بالخراع  تاسطص  طعمئ  جغاجغئ  أسمال  شغه  تخطئ 
وإن  وأجئاب،  ظروف  طظ  طر  لما  داخطغئ  ظاتغئ  طظ 
الخراع  سطغعا  غةري  الاغ  افطضظئ  أسزط  طظ  ضان 
بغظ أطرغضا وإظةطارا، لما شغه طظ البروة المثعطئ شغ 

باذظ افرض وتتئ المغاه.
ولطسطط والاثضغر شإن الثبطعطاجغئ افطرغضغئ اتخطئ 
طع المطك سئث اهللا افول، وشاوضاه شغ سصث خفصئ 
طسه، خقخاعا أن غارك المطك سئث اهللا إظةطارا وغسغر 
طع أطرغضا، وأن تططص أطرغضا غثه شغ أن غدط إلغه 
والسراق  افردن  طظ  دولئ  وغظحأ  والتةاز،  السراق 
والتةاز، وغدط إلغعا جعرغا ولئظان، طصابض أن غسصث 
تسطغه  أطرغضا  وأن  الشاخإ،  غععد  ضغان  طع  خطتًا 
الثولئ  عثه  إلظساش  القزطئ  والمساسثات  الصروض 
الةثغثة اصاخادغًا، شعاشص المطك سئث اهللا افول سطى 

شثعإ  المحروع.  عثا  لاتصغص  غسمض  أخث  بط  ذلك، 
إلى السراق، وعظاك اجامع بسئث اإلله وظعري السسغث، 
طسه،  السغر  طظعط  وذطإ  المعضعع،  شغ  وشاتتعط 
الئرغطاظغ  بالسفغر  اتخطعا  أن  إق  طظعط  ضان  شما 
اهللا،  سئث  المطك  طحارغع  سطى  وأذطسعه  بشثاد،  شغ 
غصئطعا  لط  ولثلك  طسه؛  السغر  طظ  اإلظةطغج  شمظسعط 
إلى  شرجع  طائسًا،  افطر  وترضعا  غردوه،  ولط  صاله  طا 
وغساوظه  طسه  لغسغر  الخطح  لرغاض  وأرجض  افردن، 
شغ المحروع، شصئض رغاض الخطح ذلك، والزاعر أظه 
رغاض  بصاض  اإلظةطغج  شئادر  أطرغضا،  طع  تتعل  ضان 
المطار  إلى  ذرغصه  شغ  وعع  سمان،  شغ  الخطح 
لغرجع إلى بغروت، بط بسث أجئعع واتث ُصِاض المطك 
ظاغةئ  افصخى،  المسةث  شغ  الصثس  شغ  اهللا  سئث 
لمآاطرة طضحعشئ دبرعا ضطعب لصاطه، وتثره السفغر 
صئض  السفر  وطظ  المآاطرات  طظ  خراتئ  افطرغضغ 
بالفحض،  أطرغضا  طحروع  شئاء  صاطه،  طظ  واتث  غعم 
فطرغضا،  غثه  طث  الثي  ذقل  ابظه  التضط  تعلى  بط 
ولضظ افرضغئ السغاجغئ عغ لقظةطغج بق طظازع لثا 
خاخئ  التضط،  شغ  اقجامرار  طظ  ذقل  غامضظ  لط 
بسثطا سمض خقل شارة تضمه سطى تططغش السقصات 
أجئره  سظثطا  وقغاه  واظاعئ  طخر،  طع  المتاصظئ 
بتةئ  السرش  سظ  الاظتغ  سطى  افردظغ  الئرلمان 
افجئاب الختغئ، وخطفه سطى السرش ابظه التسغظ، 
ولضظه لط غاسطط التضط طئاحرة فظه لط غضظ صث بطس 
طةطج  بفضرة  برغطاظغا  شثرجئ  بسث،  سمره  طظ   ١٨
المطك  غئطس  تاى  أزقطعا  طظ  السرش  سطى  العخاغئ 

الةثغث السظ الصاظعظغئ لطتضط.
خقله  طظ  وصفئ  لطتضط  تسغظ  المطك  تعلغ  وبسث 
برغطاظغا لغضعن افردن صاسثة لعا شغ تبئغئ الظفعذ 
وجعرغا،  السراق  شغ  خاخئ  المظطصئ  شغ  اإلظةطغجي 
خقل  طظ  افطرغضغ  الظفعذ  وجه  شغ  ولطعصعف 
العصعف شغ وجه جمال سئث الظاخر رجض أطرغضا الصعي 
لقطئرغالغئ،  المضثوب  والسثاء  الصعطغئ  بحساراته 
واقجاسمار  الظفعذ  ضث  تصغصئ  غسمض  ضان  الثي 
الخراع  شاحاث  الةثغث،  اقجاسمار  لمخطتئ  الصثغط 
بغظ افردن وطخر، وبطس الخراع أحثه صعة وبحاى 
افجالغإ تاى بطس افطر بالمطك تسغظ طتاولئ اإلغصاع 
بةمال سئث الظاخر طظ خقل أضثوبئ الدئاط افترار 
طظ  تثرك  ضاظئ  أطرغضا  لضظ  المجسعم،  واقظصقب 
عآقء، ولماذا أرجطعا إلى طخر، شطط غافاسض طسعط 
سئث الظاخر، شأدرك اإلظةطغج أن التغطئ لط تظطض سطى 
بأرشع  تسغغظعط  وتط  افردن  إلى  شسادوا  الظاخر  سئث 
المظاخإ سطى دورعط وخثطاعط، وصث اسارف ظثغر 
رحغث أتث الدئاط افترار والثي تسطط وظغفئ دائرة 
ورد  طاطفج  تثغث  شغ  سظعط  السفع  بسث  المثابرات 
شغه: (وتعل سقصئ المطك التسغظ بالدئاط افترار، 
أحار رحغث إلى أن الدئاط لط تضظ لثغعط أي ظغئ 
لسمض اظصقب سطى السرش شغ افردن، ضما أن المطك 
ضان سطى دراغئ بضاشئ تفاخغض سمطعط، تغث تخطه 
أخئارعط بحضض طسامر...)، احاث عثا الخراع ذغطئ 
أن  والتصغصئ  وطخر  افردن  بغظ  الظاخر  سئث  شارة 
الخراع ضان بغظ أطرغضا طامبطئ بمخر وبغظ اإلظةطغج 

 طامبطئ بافردن
غائع...

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا أبع دجاظئـ 

أسطى  إلى  وخطئ  والاغ  ضغظغاتا  أوععرو  الضغظغ  الرئغج  وقغئ  عجت  الاغ  الفساد  شدائح  طظ  جطسطئ  سصإ 
طساعغات التضعطئ، وضان آخرعا شدغتئ تسرب الظفط شغ حرضئ خطعط افظابغإ شغ ضغظغا تغث شصث ١١ ططغعن 
لار طظ الظفط، وذلك شغ العصئ الثي غجسط شغه الرئغج طظاعدئ الفساد، أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ ضغظغا بغاظا ختفغا صال شغه: إن المسآولغظ التضعطغغظ، غاظاشسعن بحثة سطى اخاقس المعارد الساطئ بثقً 
طظ السمض سطى تتسغظ طساعى تغاة اإلظسان السادي. ضما ظعه الئغان إلى: أن اقساصاقت الاغ حعثعا ضئاط 
بارزون عغ طةرد لسئئ جغاجغئ لثثاع الئسغطغظ وجسطعط غساصثون بأن الترب سطى الفساد غمضظ ضسئعا شغ 
ظض المئثأ الرأجمالغ. وحثد الئغان سطى: أن المئثأ الرأجمالغ الثي غظاحر شغ ضغظغا، طحئع بالمادغئ باسائارعا 
المصغاس العتغث شغ التغاة، وطظ بط شإظه غثشع المةامع، ق جغما المسآولغظ، إلى إحئاع ذمسعط شغ جمع 
إق  طسالةاه  غمضظ  ق  الثولئ  طسآولغ  شساد  إن  بالصعل:  الئغان  وخاط  الفاجثة.  الخفصات  خقل  طظ  البروات 
بمعجإ اإلجقم طظ خقل دولئ الثقشئ، تغث غصعم الثطغفئ باظفغث افتضام الحرسغئ الاغ ُتسظ صعاظغظ لطثولئ 
شاتثد ضغفغئ صغام الثولئ بةمع طعاردعا وأوجه ظفصاعا. باإلضاشئ إلى ذلك، شصث أطر اإلجقم بأن تاتثد بروة 
طسآولغ الثولئ صئض تعلغعط لمظاخئعط وبسث طشادرتعط، وتخادر أي زغادة غغر ذئغسغئ شغ بروة التاضط أو أي 
طسآول تضعطغ وغاط وضسعا شغ (بغئ المال). لثلك، ظثّضر أن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الطرغصئ العتغثة 

الاغ جاظعغ الفساد والضسإ غغر المحروع شغ ضغظغا وشغ السالط بأجره.

السسعدغئ ودول المظطصئ بامعغض عثا المحروع باعجغه 
أطرغضغ، وحراء المجغث طظ افجطتئ افطرغضغئ.

وطظ افعثاف افطرغضغئ افخرى لعثا الاضاض:
١– اسائار أن إغران عغ السثّو الرئغسغ لطثول السربغئ 

ولغج ضغان غععد، وطظ بّط تصئطه، وعدمه، شغ صطإ 
المظطصئ السربغئ واإلجقطغئ.

٢– الامعغث لمعجئ تطئغع جثغثة طع ضغان غععد تمعغثًا 

الاضاض  دول  طع  احاراضه  بتةئ  رجمغاً،  به  لقساراف 
بالُمحاذؤئ شغ الئتر ظفسه، وبتةئ صربه طظ طحارغع 
السسعدغئ السغاتغئ الدثمئ ضمثغظئ ظغعم الاغ أسطظ 

سظ إذقصعا السام الماضغ باضطفئ خغالغئ.
شغ  والخغظغئ  الفرظسغئ  السسضرغئ  الصعاسث  اتاعاء   –٣

جغئعتغ، وتتعغض الئتر افتمر إلى بتغرة أطرغضغئ خرشئ، 
وذلك طظ خقل الاصطغض طظ شاسطغئ تطك الصعاسث بسئإ 
اظدمام جغئعتغ ذعساً أو ضرعاً إلى عثا الاضاض افطرغضغ.

أّطا بالظسئئ إلبغعبغا وإرغارغا شعما وإن ضاظاا تابساغظ 
تسائرعما  صئض  طظ  ضئرغطاظغا  أطرغضا  أّن  إقّ  فطرغضا، 
دولاغظ غغر سربغاغظ وق ُطسطماغظ، وبالاالغ شق غظسةط 
إدخالعما شغ تضاض غظامغ أسداؤه إلى الحسعب السربغئ 
واإلجقطغئ، وُتفدض أطرغضا والشرب سمعطاً شخض عاتغظ 

الثولاغظ وإبسادعما سظ السرب والُمسطمغظ.
باإلضاشئ إلى أّن إلرغارغا بسخ الةجر الخشغرة شغ الئتر 
واإلطارات،  غععد  وضغان  وصطر  لارضغا  طآجرة  افتمر 
وبالاالغ شاظدماطعا ق غظسةط طع ذئغسئ الاضاض الةثغث.
وأّطا إبغعبغا شإّظعا تاساون طع إغران شغ دسط التعبغغظ 
وتاعمعا  افطرغضغئ،  المحارغع  لثثطئ  الغمظ  شغ 
شعاصسعا  المظطصئ،  شغ  إلغران  طرضج  بأّظعا  السسعدغئ 
ق غاظاجإ طع واصع الاضاض الثي غشطإ سطغه الثطاب 

السسعدي الُمسادي إلغران.
والثقخئ: إّن عثا الاضاض المحئعه عع طحروع أطرغضغ 
غعثف إلى ترضغج الظفعذ افطرغضغ شغ الئتر افتمر طظ 
خقل طضء الثول الاابسئ فطرغضا الفراغ الةغعجغاجغ شغ 
طظطصئ الئتر افتمر، شااظاجص دول اإلصطغط شغما بغظعا طظ 
خقل عثا الاضاض لطرد وإضساف ضض ظفعذ غغر أطرغضغ 
ظغابًئ  وَرِجطعا  بثْغطعا  الثول  عثه  شاصعم  اإلصطغط،  شغ 
سظ أطرغضا شغ بسط السغطرة افطرغضغئ شغ المظطصئ، 
شاجداد صعة أطرغضا سطى تساب المسطمغظ، وتترشعط 
أتقف  إلى  دولعط  وتحطر  التصغصغغظ،  أسثائعط  سظ 
ُطاثاخمغظ، شُافّرق افّطئ، وتـحّائ حمطعا، وتساظجف 
طظ  ذائض  ق  شغما  وُتحشطعا  برواتعا،  وُتئّثد  ذاصاتعا، 

بطعغه، وق ظفع شغ جطعضه.
إّن المثرج العتغث طظ عثه الاضاقت السئبغئ ق غضعن إقّ 
طظ خقل تعتغث عثه الثول شغ دولئ اإلجقم العاتثة، 
الاغ ُتسغث شرض السغطرة اإلجقطغئ سطى تعض الئتر 
افتمر باسائاره تعضاً إجقطغاً خالخاً، وبتغرًة إجقطغئ 
خالخئ، ق طضان شغعا فطرغضا وق لشغرعا طظ دول الضفر، 
شضض جعاتطعا وطعاظؤعا وججرعا وطمراتعا المائغئ عغ 

 ططك لفّطئ اإلجقطغئ

بمحروعٍ   ٢٠١٨/١٢/١٢ افربساء  غعم  السسعدغئ  تصّثطئ 
ُطفاجأ غثسع إلى إظحاء طا ُغسّمى بــ (ضغان دول الئتر 
افتمر وخطغب سثن)، وغاضعن عثا الضغان طظ جئع دول 
ُطحاذؤئ لطئتر افتمر، أو صرغئئ طظه، وعغ السسعدغئ 
وطخر وافردن والسعدان والغمظ وجغئعتغ والخعطال، 
وغعثف المحروع - وشصاً لطئغان الِثااطغ قجاماع وزراء 
الثول السئع الثي اظسصث شغ الساخمئ السسعدغئ الرغاض 
- إلى تسجغج أوجه الاساون السغاجغ واقصاخادي والئغؤغ 
وافطظغ لتعض الئتر افتمر وخطغب سثن، وإلى طظع أي 
صعى خارجغئ طظ لسإ أدوار جطئغئ شغ عثه المظطصئ 

اقجاراتغةغئ لاتصغص اقجاصرار اإلصطغمغ والثولغ.
وضان صث تّط الامعغث إلذقق عثا المحروع شغ طخر 
افول/ ضاظعن  حعر  طظ  و١٢   ١١ غعطغ  الماضغ  السام 

دغسمئر ٢٠١٧ سظثطا جاءت وشعد عثه الثول السئع إلى 
ظعصحئ شغه آظثاك  تمعغثغاً  الصاعرة، وسصثوا اجاماساً 

إطضاظغئ إذقق المحروع.
طظ   ٪١٣ سثن  وخطغب  افتمر  الئتر  طظطصئ  سئر  وغمر 
إجمالغ الاةارة السالمغئ بما ُغصارب ٢,٤ ترغطغعن دوقر، 
وتربط طمراته المائغئ بغظ الئتر الماعجط والمتغط 
وآجغا  أوروبا  بغظ  باظغئ  ظاتغئ  طظ  وغربط  العظثي، 
وأشرغصغا سئر صظاة السعغج والئتر افتمر وطدغص سثن 
بأصخر الطرق الئترغئ، وأصطعا ضطفًئ، وأجرسعا زطظاً، شعثه 
المظطصئ بق حك ُتسث واتثًة طظ أعط طفاخض الاتضط 
بالاةارة والمقتئ السالمغئ، شدقً سظ طعصسعا السسضري 

واقجاراتغةغ الُمسغطر سطى أعط السعاتض الصارغئ.
وطظ الثول الُمحاذؤئ لطئتر افتمر، أو الصرغئئ طظه والاغ 
لط ُتحارك شغ عثا الاضاض دولاا إرغارغا الاغ لعا ججر 
بالئتر افتمر، وتمطك جاتقً غماث لمساشئ ١١٥٠ ضغطعطارًا 
وإبغعبغا  افتمر،  لطئتر  افشرغصغئ  الدفاف  سطى  غاراطى 
الاغ ق تطض سطى أي طظاشث بترغئ، لضظعا افضئر طظ تغث 
سثد السضان والاأبغر شغ طظطصئ الصرن افشرغصغ، ضما لط 

غحارك شغه ضغان غععد.
طظ العاضح أّن عثا الاضاض السئاسغ عع طحروع أطرغضغ 
طحئعه، شأعط الثول المآّجسئ والُممّعلئ له عغ دول 
وضثا  والسعدان،  وطخر  ضالسسعدغئ  فطرغضا  تابسئ 
الخعطال الاغ ُتعغمظ أطرغضا سطى ُطسزمعا، وأّطا الغمظ 
شعغ وإْن ضاظئ تضعطاعا تابسئ لقظةطغج إقّ أّظعا خاضسئ 
تابسئ  دولئ  ضاظئ  وإن  شعغ  افردن  وأّطا  لطسسعدغئ، 
الاضاقت  شغ  دخعلعا  طظ  ُطسافغثة  أّظعا  إق  لقظةطغج 

افطرغضغئ، وضثا جغئعتغ الاغ تائع شرظسا.
عثا طظ تغث تئسغئ الثول الفاسطئ شغ الاضاض فطرغضا، 

أّطا طظ تغث ضعظه شضرة أطرغضغئ شالثلغض سطغعا أطران:
افول: أّن إدارة تراطإ دسئ دول المظطصئ أضبر طظ طّرة 
السربغ  ضالظاتع  وأطظغئ  سسضرغئ  تضاقت  شغ  لطثخعل 

لُمعاجعئ طا ُتخعره خثاساً ضأسثاء لطمظطصئ ضإغران.
والثول  السسعدغئ  دسئ  افطرغضغئ  اإلدارة  أّن  الباظغ: 
الصادرة أضبر طظ طّرة لطصغام بالامعغض، وبثشع أطعال لصاء 
التماغئ، وإظحاء عثا الاضاض غسظغ بالظسئئ فطرغضا صغام 

ضغان دول الئتر افتمر 
طحروع أطرغضغ لاضاض طحئعه

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

اآلخر  ربغع   ٦ الثمغج،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
"أسطظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١٢/١٣م)  ١٤٤٠عـ، 
وزارة الثارجغئ افطرغضغئ أن العقغات الماتثة طعامئ 
سطى  (اإلرعاب)  لمتاربئ  روجغا  طع  المسطعطات  بائادل 
بـ"ظحاذات  وخفاه  طا  إزاء  واحظطظ  صطص  طظ  الرغط 
طجسجسئ لقجاصرار" طظ صئض روجغا. وجاء شغ بغان خثر 
شغ أسصاب لصاء بغظ ظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ أولغس 
شغ  جالغفان  جعن  افطرغضغ  وظزغره  جغروطعلعتعف 
شغغظا، الغعم الثمغج، أظه "سطى الرغط طظ بصاء الصطص 
لثغظا إزاء الظحاذات الروجغئ المجسجسئ لقجاصرار، تسسى 
العقغات الماتثة لائادل المسطعطات الاغ طظ حأظعا أن 

تتمغ العقغات الماتثة وحسئعا وطخالتعا طظ العةمات (اإلرعابغئ)". وأضث الئغان أن الثئراء الروس وافطرغضغغظ 
جغةامسعن لمظاصحئ طعاخطئ الاساون شغ طتاربئ اإلرعاب".

: بالرغط طظ السثاء الاارغثغ الاصطغثي بغظ أطرغضا وروجغا، وبالرغط طظ اخاقف المخالح بغظعما إق أن 
غ

عظاك حغؤا واتثا تافصان سطغه عما وضض دول الضفر خاخئ الثول اقجاسمارغئ الضئرى؛ أق عع السثاء لقجقم 
والمسطمغظ، ووخط اإلجقم (باإلرعاب)، طع أظعط عط اإلرعابغعن الفاحغعن. ضغش ق وتطك الثول الضئرى عغ 
الاغ تظحر الرسإ والثعف، والصاض والثطار شغ طثاطش بقد المسطمغظ، وعغ الاغ تتارب المسطمغظ شغ سصر 
بقد المسطمغظ، وذائراتعط خاخئ افطرغضغئ والروجغئ عغ الاغ تصخش وتصاض المسطمغظ شغ جعرغا لطمتاشزئ 
سطى سمغض أطرغضا بحار؟! ضغش ق وأطرغضا عغ الراسغئ لطترب شغ الغمظ الاغ حردت وصاطئ آقف الرجال والظساء 
والحغعخ وافذفال، وعغ وبرغطاظغا وأوروبا عط الثغظ غصاطعن المسطمغظ شغ لغئغا؟! ألغج عآقء المةرطعن 

عط اإلرعابغغظ تصا؟! صال تسالى: ﴿َكْيَف َوإِن َفْظَهُروا َعلَْيُكْم الَ يَرُْقُبواْ فِيُكْم إِالًّ َوالَ ذِمًَّة﴾.

الغرب الكافر يختلف في كل شيء 
ويتفق في عدائه لإلسالم والمسلمين

المسؤولون الحكوميون في كينيا 
يتنافسون على اختالس الموارد العامة


